
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬNTẢI 
VÀ DU LỊCH HƯƠNG SƠN 

(HUTRANCO) 
--------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐỀ CỬ  

NGƯỜI THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ/HOẶC BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬNTẢI VÀ DU LỊCH HƯƠNG SƠN 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty vận tải và du lịch Hương Sơn 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn (Công ty HUTRANCO) và đã được Hội đồng quản 

trị Công ty thông qua. Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện đang sở hữu trên 10% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUTRANCO, bằng việc ký tên trong danh sách kèm 

theo (ở trang sau), nhất trí đề cử các Ông/Bà sau đây vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát 

Công ty HUTRANCO nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

1. Đề cử vào Hội đồng quản trị: 

Ông/Bà:................................................................................................................................................ 

CMND/Hộ chiếu:..................................Cấp ngày.......................................  Tại:............................... 

Nơi ĐKHKTT:...................................................................................................................................... 

Nơi ở hiện tại:....................................................................................................................................... 

Điện thoại di động:..................................................... Cố định:............................................................ 

Fax:............................................................................ Email:............................................................... 

2. Đề cử vào Ban kiểm soát: 

Ông/Bà:................................................................................................................................................. 

CMND/Hộ chiếu:..................................Cấp ngày..................................  Tại:.......................... 

Nơi ĐKHKTT:...................................................................................................................................... 

Nơi ở hiện tại:....................................................................................................................................... 

Điện thoại di động:.................................................... Cố định:............................................................ 

Fax:............................................................................ Email:................................................................ 

Tôi/chúng tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Phiếu đề cử này là hoàn toàn chính xác 

và chịu trách nhiệm về việc đề cử trên đây. 

........................., ngày........tháng........năm 2016 

Đại diện cổ đông/nhóm cổ đông 

 

 

 

 

Ghi chú: Cổ đông/nhóm cổ đông điền thông tin và ký tên vào Phiếu đề cử này để tự đề cử hoặc đề cử đại diện tham gia HĐQT 
và/hoặc Ban kiểm soát và cử 01 người đại diện gửi Phiếu đề cử cho HĐQT Công ty HUTRANCO trước ngày 04/06/2016 theo địa 
chỉ: P2406, Khu A, toà nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. 



 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG 

TT Họ và tên 
Số CMT, ngày cấp, 

nơi cấp 

Tổng số cổ phần sở hữu 
tính đến ngày chốt 

danh sách CĐ 
20/05/2016 

Ký tên 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tổng số cổ phần sở hữu : .................................................................. 

(Bằng chữ: .............................................................................................................................) 

Chiếm ..............% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty HUTRANCO 



 

 

 
 

Ảnh 4x6 
(Ảnh màu mới nhất) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

1. Về bản thân: 

- Họ và tên khai sinh: ................................................................................................................................ 

- Họ và tên thường dùng: ................................................................................................................................ 

- Bí danh ................................................................................................................................ 

- Ngày, tháng, năm sinh ................................................................................................................................ 

- Nguyên quán ................................................................................................................................ 

- Quốc tịch ................................................................................................................................ 

- Chứng minh nhân dân .............................................Cấp ngày ................................ Tại:............................ 

-  Nơi ĐKHKTT: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

- Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

- Là đại diện của (tên 

pháp nhân đối với đại 

diện quản lý vốn CP 

của các pháp nhân 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

- Địa chỉ ........................................................................................................................................................ 

- Trình độ học vấn chuyên môn 

(Ghi rõ khoá học, thời gian và 

nơi đào tạo) 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

- Trình độ ngoại ngữ ...................................................................................................................... 

- Khen thưởng ...................................................................................................................... 

- Kỷ luật ...................................................................................................................... 

- Chức vụ hiện nay tại các tổ 

chức khác: 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

- Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua: 

Thời gian Làm gì Ở đâu 

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Quan hệ gia đình (Bố đẻ, mẹ đẻ;vợ hoặc chống; Bố chồng, mẹ chồng hoặc bố vợ, mẹ vợ; Anh 
chị em ruột): 

Quan hệ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Chức vụ Nơi làm việc 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

3. Cam kết: 

Tôi xin cam kết lời khai trên đây là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công 
ty và các cổ đông về lời khai này. 

4.  Chữ ký của người khai (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 


